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SB28
VYSOCE VÝKONNÝ SUBWOOFER

SB28 reprobox je doporučený subwoofer pro K1, KUDO®, V-DOSC® a ARCS® systémy,
rozšiřující operační rozsah až k 25 Hz.

SB28 obsahuje dvojici 18’’ přímo vyzařujících LF měničů integrovaných do do bass-reflex
laděné ozvučnice. Speciálně navržené 18’’ měniče mají výjimečně velkou výchylku kužele bez
výrazného zahřívání ani při nejvyšších úrovních práce. Bass-reflexové porty jsou vybavené
progresívním profilem. umožňující laminární proudění vzduchu. Spojení moderních
komponentů s bass-reflexem s laminárním prouděním výrazně navyšuje SPLaž o 5 dB oproti
dosud běžným standardům.

SB28 jsou řízené pomocí DSP řízených zesilovačů LA8. DSP filtry zahrnují pokročilé crossover
funkce, ekvalizaci systému, a L-DRIVE ochrany proti přehřátí a přebuzení měničů. L-
ACOUSTICS® LA8 zesilovače obsahují následující režimy:

• ‘‘Standard’’ režim využívá SB28 jako doplněk pro K1, KUDO®, V-DOSC® aARCS®,
obsahuje low-pass filtr na 60 Hz ([SB28_60] preset) případně pro stackování v kombinaci
s ARCS® s low-pass filtrem na 100 Hz ([SB28_100] preset)

• ‘‘Cardioid’’ režim využívá SB28 jako doplněk pro K1, KUDO®, V-DOSC®, and ARCS®,
obsahuje low-pass filtr na 60 Hz ([SB28_60] preset) případně pro stackování v kombinaci
s ARCS® s low-pass filtrem na 100 Hz ([SB28_100] preset).

Výkon boxuSB28 závisí na výběru presetu a fyzickému rozmístění systému

Ozvučnice, vyrobená z vysoce kvalitní překližky z baltské břízy je vybavená průmyslově
standardnímiAeroquip®kolejnicemi pro zavěšení v rámci line array systému.

LAMINAR
VENTS

LA8
DRIVEN

Nízko-frekvenční limit (-10dB) 25 Hz ([SB28_100] preset)

Maximální SPL1 142 dB ([SB28_100] preset)

RMS výkon 1225W ([SB28_100] preset)

Měniče LF: 2 x 18’’ počasí odolné,
(4’’ cívka, koš odlitý z hliníku, chlazenímagnetu)
Nominální impedance: 4 Ω

Fyzické vlastnosti ŠxVxH: 1300 x 550 x 700mm - 51.2 x 21.7 x 27.6 in
Hmotnost (net): 93 kg - 205 lbs.
Konektory: 1 x 4-pin Speakon®
Materiál: 18 and 24mm překližka z baltské břízy
Povrch: tmavá šedo-hnědá Pantone® 426C
Čelní strana: ocelová mřížka s práškovvým lakem,
airnet® akusticky neutrální tkanina
Rigging: integrované kolejnice pro zavěšení, lyžiny

1 Špička na 1 m za half space podmínek použitím růžového šumu s crest faktorem 4 (preset v závorkách).

2 Pokyny pro instalaci jsou součástí SOUNDVISION software navrženého pro implementaci produktů
L-ACOUSTICS®
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